
                                   
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES    

DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DELS ÀNGELS 

 
  e-mail: ampa@ampamdangels.org                                          web:www.ampamdangels.org 

 
1 

 

 

 

 

 ACTA NÚM. 52 - ASSEMBLEA GENERAL AMPA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS  

 

A la ciutat de Barcelona, 29 d’ Octubre de 2019, a la sala polivalent de l‘escola Mare de Déu dels 

Àngels, C/Sagrera 80-82. S’inicia sessió de l’Assemblea General, convocada per la Presidenta, 

Marian Palmero, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 en segona convocatòria, 

sent constituïda aquesta en segona per falta de quòrum en la primera.  

Assisteixen a la mateixa, Mare Mª del Mar, representant de l‘equip directiu de l’escola Mare de 

Déu dels Àngels, posteriorment s'incorpora a l'assemblea Mare Marina. 

A les 19.35 h, comencem formalment la reunió, sent presents a la sala 21 famílies sòcies i 15 

representades.  (Només iniciar la sessió una família assistent marxa, deixant el seu vot delegat) 

Obre la convocatòria la Presidenta fent una introducció i presentant una per una totes les persones 

que formem en aquest moment la junta, dient també quina vocalia representem. Un cop finalitzades 

les presentacions, comencem a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

1. Aprovació de l’acta de l‘Assemblea anterior.  

Ainhoa Rubio (Tresorera) explica l´acta de l´assemblea anterior, aprovació per part de totes les 

famílies sòcies (presents i representades).  Total vots a favor 36. 

 

2. Presentació de les activitats realitzades durant el curs 2018-2019.  

Es presenten les activitats que hem realitzat durant l’any. 

Judit Zapata (Vicepresidenta) dona la paraula a la vocalia de primària la qual explica l’activitat de 

la visita del Patge reial abans de les festes de Nadal, la dinàmica dels Jocs Florals a Primària i les 

activitats de fi de curs. 

Es passa la paraula a la vocal de cultura la qual explica les diferents xerrades que estan agendades 

durant el curs i comenta la col·laboració que fa l'AMPA a l’activitat organitzada per l'escola "Jocs 

Florals" que es celebra el dia de Sant Jordi. 

Es passa la paraula a la vocal d’infantil (en funcions) la qual explica les activitats d’infantil, el 

patge reial, les activitats de fi de curs i les col·laboracions en els Jocs Florals i la Graduació de P5. 

Es passa la paraula a la vocal d’esports (és la mateixa persona que ha fet de vocal d’infantil), la 

qual explica les extraescolars que gestiona Lleuresport i la Festa de Cloenda d'esports que es 

celebra per fer el comiat del curs amb una exhibició de les activitats esportives que es fan durant tot 

el curs i una matinada de jocs en família amb esmorzar saludable. 

Es planteja alguna pregunta sobre activitats extraescolars, sobre quina edat comencen a fer-ne.  Es 

respon que a partir de P4. 

Es passa la paraula a la vocal de RR.PP. la qual explica l’activitat del taller de puzles en família i la 

festa de fi de curs, informa que està pendent definir com i quan es farà aquesta Festa perquè s'ha 

acordat modificar la data per coincidència amb altres activitats de l'escola. 
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S’anima a totes les famílies a presentar idees noves.  Una família assistent proposa la idea de fer 

una modificació en les curses al carrer que cada any fa l'AMPA MD Àngels dintre del marc ela 

Festa Fi de curs que patrocina el Districte de Sant Andreu. una «Cursa de pares+fills» en que es 

pugui córrer a la vegada, ja que els més petits tenen por a fer-la sols i en canvi de la mà dels seus 

pares, ho farien molt be. 

Es passa la paraula a la vocal d’activitats la qual explica l’activitat dels concurs de pessebres que 

aquest any es canvia per un concurs de postals. La festa en família i el concurs de ball, Mira com 

Ballo, que aquest any es canviarà per un «Got Talent» 

Es passa la paraula a la vocal de secundària la qual explica les festes de fi d’etapa, en les que es 

regala als alumnes socis una foto que fem amb la classe sencera, l’activitat del cinema de final de 

curs, la col·laboració en els JJFF i les orles que es regalen a la graduació de Segon de Batxillerat. 

Ainhoa, la tresorera, fa una explicació de la base de dades nova que l’AMPA posarà en 

funcionament les pròximes setmanes i que exigirà un NIF que representi cada família, dada que 

fins ara no es recollia al formulari per fer-se soci. 

 

 3. Aprovació de l’estat de comptes anuals del curs 2018-2019.  

L’Ainhoa Rubio, tresorera, explica l’estat de comptes i presenta una diapositiva explicativa 

d’aquests. Recorda a tots els presents que els comptes poden ser consultats per a tots els socis; així 

mateix explica que aquests ja van ser censats pels censors escollits per assemblea l’any passat, que 

van ser na Maria Toral i en Benjamin Santos. 

Fa entrega a la Mare Marina, com a representant de l’ONG Bits sense Fronteres,  la recaptació de 

200 € obtinguda a la tómbola de la Festa de Fi de Curs.  

 

3.1 Comptabilitat general.  

A les 20.05 h les 36 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el resultat 

de 36 vots a favor.  

 

3.2 Fons d’Orfandat.  

Es fa una breu explicació del mateix per a les famílies noves. Com contemplen els nostres estatuts, 

qualsevol despesa que es generi en aquest compte bancari l’ha d’assumir el compte general de 

l’AMPA. És per això que apareix reflectida una transferència del compte general, per compensar 

les comissions bancàries.  

A les 20.15 h les 36 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el resultat 

de 36 vots a favor.  
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4. Aprovació del pressupost i quotes per a l’exercici 2019-2020.  

Ainhoa Rubio explica en què consisteix el pressupost.  

La quota pel nou curs, 2019-2020, es manté en 40 €/família. El rebut de la mateixa es passarà a 

cobrament el mes de Novembre.  

Fons d´Orfenesa s’acorda mantindré la quota de 17 €.  

A les 20.30 les 36 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el resultat de 

36 vots a favor.  

 

5. Elecció del càrrec vacant de Vocal d’Infantil. 

Degut a haver tingut una dimissió durant el curs 2018/2019, el càrrec de Vocal d’Infantil es troba 

vacant.   Presentem a les famílies quina és la càrrega de feina que suposa, les activitats que té per 

gestionar i es demanen voluntaris per cobrir la Vocalia 

Es presenta al càrrec Laura Tresaco present a l’assemblea.  

A les 20:48 h es realitza votació, tots els vots a favor (36).  

 

6. Presentació de candidats, elecció i reelecció d’un terç de la Junta, segons l’article 15.1 dels 

nostres Estatuts: President, vocal de RRPP, vocal d’activitats i vocal de primària.  

S’explica que segons el article 15.1 dels nostres Estatuts, estem obligats a renovar un terç de la 

junta. 

No es presenta ningú a cap candidatura. 

Marian Palmero renova com a Presidenta. A les 20:35 h s’inicia la votació amb un resultat de tots 

els vots a favor.  

Emilia Mateo renova com a vocal de RR.PP. A les 20:36 h s’inicia la votació amb un resultat de 

tots els vots a favor.  

Susana Gonzalez renova com a vocal d’Activitats. A les 20:37 h s’inicia la votació amb un resultat 

de tots els vots a favor.  

Arantxa Congosto renova com a vocal de Primària. A les 20:38 h s’inicia la votació amb un resultat 

de tots els vots a favor.  

 

7. Autorització al President, Tresorer secretari i vocal d’esports per a gestionar els comptes 

bancaris de l’Associació, tal com preveu l’article  

29 dels nostres Estatuts.  

A les 20.47 h les 36 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el resultat 

de 36 vots a favor.  

 

8. Presentació dels candidats i elecció de censor de comptes i un suplent, tal com marquen els 

nostres Estatuts, en l’article 29.  

Es presenten Maria Toral i Patricia Zazo.  

A les 20:45 h les 36 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el resultat 

de 36 vots a favor.  
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9. Presentació de voluntaris per les activitats de l’Ampa.  

Demanem voluntaris per col·laboracions especials o puntuals. Voluntaris per a tallers, xerrades, 

assessors, gent que ens pugui donar un cop de mà en moments puntuals. I demanem que facin 

passar la veu.  

Es presenten com a col·laboradors Patricia Zazo, Daniel Chaur (pare de P5 Micos), Elsa Puig de 

Morales (mare de P3 Dofins). 

 

10. Torn obert de paraula.  

 

Maria Toral pregunta si a la cursa de l’activitat en família poden córrer també els pares. Es comenta 

que la vocal encarregada de fer l’activitat ho tindrà en compte. 

 

Pregunten sobre el funcionament de les extraescolars. La vocal d’esport fa una breu explicació. 

 

Pregunten si les sales de l’escola sempre estan disponibles per les activitats del AMPA. Es respon 

que mai s’ha tingut problemes a l’hora de reservar sales, si l’aforament de l’activitat ho permet. 

Sinó es busquen alternatives. 

 

Finalment comentem que en breu començaran les obres del carrer Berenguer de Palou. Esperem no 

tenir incidències en l’accés al local social de l’AMPA i poder mantenir-lo obert en l’horari de cada 

dia, en la mida del que sigui possible.  Si haguéssim de modificar els horaris o els dies d’obertura, 

s’anunciaria per tots els canals que tenim disponibles. 

 

I sense cap més punt a tractar, donem per a finalitzada la mateixa a les 20:51 hores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marian Palmero               Vanessa León 

Presidenta    Secretària 
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